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 صورت باکس این تکمیل زمینه در بایداقدامی ، سیب سامانه در محیط بهداشت های فرم بارگذاری به توجه با آیا -1 

   گردد؟ تکمیل باید کسی چه توسط تکمیل به نیاز صورت در ؟ گیرد

 :های باکس/ شکایت با مراجعه قسمت خدمت  ارائه قسمت در  محیط بهداشت های فرم بارگذاری به توجه با

 خانوار عادی های پسماند اطالعات پرسشنامه -الف

 فاضالب و آب بهداشت -ب

 UA خورشیدی فرابنفش پرتوهای با مواجهه بهداشت اطالعات فرم -ه

 رادون اکتیو رادیو گاز با مواجهه بهداشت برنامه اطالعات فرم -ج

 روستا در خانوار سکونت محل وضعیت اطالعات فرم -د

 .گردد تکمیل وبهورزان مراقبین توسط سال در یکبار فقط و مرد چه و زن چه رخانوا سرپرست جهت باید

   ؟ است چگونه آن ثبت مسیر و بوده گروهی چه برای فاضالب و آب بهداشت اطالعات ثبت -2 

 در خانوارها سرپرست برای فاضالب و آب بهداشت به مربوط اطالعات است الزم جاری سال ماه خرداد ابتدای از

 شاخص جمله از فاضالب، و آب های شاخص اینکه به توجه با است ذکر به الزم. گردد گزارش و تکمیل سیب سامانه

 سیب سامانه در شده ثبت اطالعات ،1931 سال ابتدای از مدیریتی پنل و ها گزارش مبنای است، مدیریتی پنل های

 .بود خواهد

 و بهورز های نقش برای سیب سامانه در خانوار، سرپرست جهت فاضالب و آب بهداشت اطالعات ثبت مسیر -9  

 باشد؟ می ذیل بقرار سالمت مراقب

 فاضالب و آب بهداشت/  محیط بهداشت/  باشکایت مراجعه/  خدمت ارایه

 داد؟ انجام و کرد مشاهده توان می منو کدام از را محیط بهداشت های فرم -4

 محیط بهداشت منوی زیر شکایت، با مراجعه خدمت، ارائه منوی

 کرد؟ مشاهده توان می سامانه بخش کدام در را فاضالب و آب بهداشت فرم -5

  .است مشاهده قابل فاضالب و آب بهداشت فرم- محیط بهداشت ، مراقبتها سایر ، خدمت ارائه منوی در
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 می لتکمی نقشی چه توسط سالمت پایگاه و بهداشت خانه در( SARA) بالیا خطر و ایمنی ارزیابی های فرم -1

 شوند؟

  بالیا خطر و ایمنی ارزیابی های فرم .میگردند تکمیل واحد مسئول نقش توسط

 میشوند؟ تکمیل نقشی چه توسط سالمت مرکز در( SARA) بالیا خطر و ایمنی ارزیابی های فرم -7

  بالیا خطر و ایمنی ارزیابی های فرم .میگردند تکمیل مرکز معاون نقش توسط

 تکمیل نیز دانشگاه بهداشت معاونت و بهداشت شبکه در باید( SARA) بالیا خطر و ایمنی بیارزیا های فرم آیا -8

 میشوند؟ تکمیل نقشی چه توسط شوند،

 .میگردند تکمیل بالیا کارشناس نقش توسط

  نمود؟ تکمیل توان می راDART) ) بالیا ارزیابی فرم کسانی چه برای سیب سامانه در -3

 خانوار دریک تنهایی به که زنانی اند، گرفته طالق یا کرده فوت آنها همسر که زنانی برای خانوار، همسردار زنان برای

  .هستند خانوار سرپرست و کنند می زندگی

 باشد؟ نمی سازی سالم  اقدام گونه هیچ به نیاز آبها از یک کدام مصرف جهت عادی شرایط در-11

  فاضالب و آب اداره پوشش تحت کشی لوله شبکه

 باید نماید می تامین فاضالب و آب اداره پوشش تحت کشی لوله شبکه از را نیاز مورد شرب آب خانواری چنانچه -11

 نماید؟ استفاده آب سازی سالم جهت روش کدام از

  .باشد نمی نیاز نورخورشید یا و کلر با وگندزدایی آب جوشاندن روشهای از هیچکدام

 الزم جوش زمان دقیقه چند به  آب جوشاندن روش به سازی سالم جهت مصرفی آب کلرزنی عدم صورت در -19

 ؟ است

 دقیقه  9

 باشد؟ می نیاز آب لیتر هر ازای به آن از میزان چه به سازی سالم جهت مادر کلر از استفاده لزوم صورت در -14

   قطره 7 تا
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 شد؟با می ضروری خورشیدی فرابنفش پرتوهای مقابل در حفاظتی اقدام کدام -15

  ماندن سایه در( ج        مناسب عینک از استفاده و مناسب کرم( ب       مناسب کاله و مناسب لباس( الف

 باشد؟ نمی صحیح uv پرتوهای با مواجهه در اقدام کدام -11

 نورخورشید با مواجهه از بعد آفتاب ضد کرم از استفاده

 باشد؟ می صحیح  uv پرتو خصوص در  که مواردی -17

 .میشود محسوب دنیا پرخطر جزمناطق uv باپرتو مواجهه در کشورایران (الف

 .دهد می افزایش را ،پرتوگیری  uv پرتو انعکاس ضمن برف و آب( ب

 .دهد می افزایش را ،پرتوگیری  uv پرتو انعکاس ضمن ماسه و شن( ج

 باشد؟ می بیشتر رادون رادیواکتیو گاز با مواجهه احتمال شاغلین از گروه درکدام -18

  معادن در شاغلین

 چیست؟ رادون رادیواکتیو گاز با مواجهه میزان بر موثر عوامل -13

    تهویه( ج  افراد شغل( ب   سکونت محل طبقه( الف

 ؟ چیست خانگی پسماندهای مدیریت در گام اولین-21

     مبدا در پسماندها تفکیک

 شود؟ می جامان روستایی مناطق جهت صرفا ها برنامه از یک کدام -21

  خانوار سکونت محل

 گردد؟ می بررسی مواردی چه خانوار سکونت محل دربرنامه -22

  طیور و دام نگهداری( ج  حمام وضعیت( ب   توالت وضعیت( الف

 


